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Primeres llicències de l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea en la categoria de serveis 
de neteja d’interiors a Catalunya 

 
 
La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, ha concedit les primeres llicències de l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea en la categoria de serveis de neteja d’interiors. L’atorgament 
ha estat per als  serveis de neteja SIFU ECO, de l’empresa Serveis Integrals de 
Finques Urbanes, SL, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), i al servei  BCL 
ECO, de l’empresa Brócoli, SL, d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat). 

 

 
    Serveis de neteja de SIFU ECO (esquerra) i BCL ECO (dreta). 

 
L'Etiqueta ecològica de la Unió Europea és el sistema d'etiquetatge ecològic 
voluntari, creat per la Unió Europea l'any 1992, per promoure la comercialització 
de productes i serveis que siguin més respectuosos amb el medi ambient. La 
recent categoria de l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea per als serveis de 
neteja garanteix el compliment d’una sèrie de criteris relacionats amb la protecció 
del medi ambient a través de la utilització de productes de neteja amb baix 
impacte ambiental, la formació del personal o la implementació de sistemes de 
gestió ambiental, entre d’altres. Aquesta és la segona categoria de serveis que 
s’aprova, després de la d’allotjaments turístics. En aquest moments la Comissió 
Europea està  treballant en una tercera dedicada als serveis per a productes 
financers per augmentar la confiança dels inversors minoristes en aquests 
productes, que es basaran en estàndards socials i ambientals molt alts. 
 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ecoproductes_i_ecoserveis/etiquetatge_ecologic_i_declaracions_ambientals_de_producte/etiqueta_ecologica_de_la_ue/index.html
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ecoproductes_i_ecoserveis/etiquetatge_ecologic_i_declaracions_ambientals_de_producte/etiqueta_ecologica_de_la_ue/index.html
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En la categoria de Paper tissú i productes de paper tissú, l’empresa Sallettalen 
& Briand, Import-Export, SL, dedicada a transformació de paper tissú i fabricant 
de mocadors de paper, també ha aconseguit la llicència de l’Etiqueta ecològica 
de la UE. Actualment en aquesta categoria cinc empreses catalanes, que 
fabriquen un total de 793 productes, llueixen l’ecoetiqueta europea. 
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